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Díli, 23 de maio de 2017 

Governo lança “Roteiro para a implementação da Agenda 2030” 

No dia 22 de Maio, durante a Conferência Global sobre a Agenda 2030, em Díli, o Governo lançou o 

“Roteiro para a implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. O 

trabalho investido neste documento reflete o compromisso do Governo na aplicação da nova Agenda das 

Nações Unidas. 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, declarou que o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 

[PED] “é a espinha dorsal deste roteiro” e que, daqui em diante, “deverão todos os anos ter em 

consideração o plano e o processo orçamental”. Explicou que o documento foi desenvolvido “tendo em 

conta o contexto nacional” e que “cria um percurso claro, alinhado com o plano de desenvolvimento 

nacional”.  

O documento de apresentação do Roteiro declara que “imediatamente após a adoção da Agenda 2030, o 

Governo de Timor-Leste criou um Grupo de Trabalho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) para trabalhar na sua localização no seio de medidas e estratégias de desenvolvimento nacional”. O 

Grupo concluiu que os 17 ODS podiam ser alinhados com o Plano de Desenvolvimento Nacional e 

trabalhou as prioridades dos diferentes Objetivos, ao longo das três fases definidas no PED. Esta 

sequência está claramente representada numa infografia publicada na página oficial da conferência, onde 

também se encontra o documento de apresentação do Roteiro. 

O Roteiro culmina com o ODS 1, erradicação de pobreza em 2030, prazo definido pela Agenda das Nações 

Unidas e pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste. O ODS 5, ”Igualdade de género”, o 

ODS 16, ”Paz, justiça e instituições eficazes”, e o ODS 17, ”Parcerias para a implementação dos Objetivos”, 

são definidos como objetivos transversais, ao longo do período de execução, até 2030. Também os ”5 P” 

da Agenda 2030 foram alinhados com o PED. “Paz” é reconhecida como a base do desenvolvimento 

nacional, as ”Pessoas” estão no centro da fase inicial; ”Prosperidade” surge na segunda fase e ‘Planeta’ no 

meio da terceira; “Parcerias” são identificadas como uma dimensão forte e positiva do envolvimento de 

Timor-Leste com o resto do mundo. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, salientou que “os ODS estão no centro do 

modelo de um melhor desenvolvimento, onde se pretende assegurar que ‘ninguém é deixado para trás‘. 

Este novo Roteiro alinha os ODS com o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento, mostrando o 

caminho a seguir para um desenvolvimento sustentável. O trabalho efetuado vai apoiar Timor-Leste a 

alcançar os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e serve de exemplo para outros países, ao 

mostrar como alinhar os objetivos das Nações Unidas com os planos de desenvolvimento nacional”. FIM 
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